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المستخلص كتاب  يتناول فى الجزء االول " مبادئ رعاية المراعى الطبيعية" محاصيل العلف الرئيسية التى تنتج تحت
الرى حيث ان االهتمام بالمراعى الطبيعية وزراعة نباتات العلف جزءا ال يتجزا من الخطة المثلى لتنمية

القطاع الزراعى نظرا للدور الرئيسى لنباتات المراعى فى توفير العلف الحيوانى وفى صيانة التربة وموارد
المياه كما اولى الكتاب عناية خاصة بالمحاصيل العلفية التى تصلح الراضى الزراعة الجافة ( الديمية)

والتى تشكل قرابة 60% من االراضى الزراعية فى العراق وحوالى 85% من االراضى الزراعية فى الوطن
العربى عامة باالضافة الى ذلك يشير الكتاب الى الجوانب العلمية المتعلقة باالستغالل وتنمية المراعى

الطبيعية بصورة عامة وفى العراق بصورة خاصة وامكانيات التكامل بين المراعى الطبيعية والمحاصيل
العلفية المزروعة ويوضح الكتاب العوامل البيئية المؤثرة فى نباتات العلف عامة والظروف المثلى لنجاح

انتاجها واستغاللها ووسائل حفظ العلف االخضر من مواسم الوفرة الى مواسم الجفاف وقد تناول الجزء
االول من الكتاب االبواب التالية : الباب االول - نباتات العلف والمراعى واهميتها

الباب الثانى - البيئة وعالقتها بنباتات العلف
الباب الثالث - رعاية المراعى الطبيعية

الباب الرابع - مناطق الرعى فى العراق
ويتناول الجزء الثانى "محاصيل العلف " محاصيل العلف المختلفة والتى يمكن ان تنمو تحت ظروف البيئة

السائدة فى العراق وفى مناطق مختلفة من الوطن العربى مشتمال على تفاصيل واقعية لمميزاتها
واساليب رعايتها بما يكفل لها انتاجا عاليا بكلفة اقتصادية يسيرة باالضافة الى احتواء الكتاب على

معلومات موسعة عن محاصيل العلف المالئمة الزراعة الجافة     ( الديمية ) والتى يمكن ان تكون مصدرا
هاما الستثمار االراضى الزراعية فى المناطق المطرية فى العراق وكافة اقطار الوطن العربى والتى

تشكل اوسع المساحات الزراعية فيها ومن ثم فهى مصدر هائل لتجهيز الثروة الحيوانية باعالف عالية
القيمة الغذائية ويحتوى الجزء الثانى من الكتاب على االبواب التالية:

الباب االول - انتاج محاصيل العلف
الباب الثانى - زراعة ورعاية البقوليات العلفية
الباب الثالث - زراعة ورعاية النجيليات العلفية

الباب الرابع - استغالل النباتات العلفية

URL http://www.askzad.com/Bibliographic?service=4&key=Books_Bibliographic&imageName=BK0
0000651-001
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